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ROKISKIO BASEINO

TARYBOS NUOSTATAI

I. BENDROJI DALIS

1. Rokiikio baseino taryba (toriau -T;;;^;;;;auksdiausia Rokiskio baseino (toliau - Baseino)

savivaldos institucija, atstovaujanti sporiininkams, tevams (globejams, rftpinto-iams) ir telkianti

tevq (globejq, rlpintojq) ir kitq Baseino bendruom"n.' nuiiq atitovus svarbiausiems Baseino

,"li.rol sridiq-klausi*u*r aptarti, kolegialiai ,agrineti ir sprqsti' 
l

2. Baseino taryba savo veikl4 grindZia Li"trro, Respublikos Konstituciia' Lietuvos

Respublikos !statymais, Jungtiniq T;ri; vaiko teisitl konve,cija' Lietuvos Respublikos

Vyriausybes nutarimais, saviriinko teises uktuir, Baseino nuostatais, tarybos nuostatais ir kitais

teises aktais.
3. Baseino taryba vadovaujasi humaniskumo, demokratiskumo, viesumo' racionalumo ir

tgstinumo principais, gerbia vienas kito nuomong'

4. Taryba renkama keturiems metams'

5.Baseinotarybosnuostatustvirlinabaseinodirektorius.

II. BASEINO TARYBOS FUNKCIJOS

6. Baseino Taryba vykdo Sias funkcijas:

6.1. nustato Baseino veiklos perspektyvas, pagrindines veiklos kryptis, veiklos organizavimo

tvark4;
6.2. teikia sillymus Baseino metiniam veiklos planui, strateginiam planui, Baseino vidaus darbo

tvarkos taisyklerns;
6.3. inicijuoja Baseino bendruomenes ir visuomen6s be,dradarbiavimE, telkia Baseino

bendruomenq uZdaviniams sPrqsti;

6.4. analizuoja ir teikia pasi[lymus del Baseino darbo tobulinimo, paslaugq ikainiq, strateginio

plano vykdymo, saugiq darbo s4lygll sudarymo;

6.5. talkina formuojant Baseino materialinius ir intelektinius i5teklius;

6.6. teikia pasifllymus del darbuotojq darbo kr[viq paskirstymo;

6.1. vedina Baseino psichologinio mlkroklimato, demokratinirl santykiq formavim4si,

analizuoja bendradarbiavimo [alimybes ir patirti, inicijuoja naujas jo formas, teikia pasifilymus

Baseino vadovybei;
6.8. teikia Baseino direktoriui pasiulyrnus del Baseino nuostatq pakeitimo, Baseino vidaus

strukt[ros tobulinimo;
6.9. teikia siulymus del baseino darbuotojq skatinimo;

6.10. sprendZia kitus klausimus, kurie nepriskiriarni kitq Baseino savivaldos institucijq ar

administracij os komPetencij ai.

III. BASEINO TARYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS
1. Taryb4 sudaro nelyginis asmenU skaidius (5 nariai): i Tarybos sudeti ieina {staigos

visuotiniame darbuotojq susirinkime du i5rinkti atstovai, vienas spotlo organizacijos atstovas,

jaunir"lo organizacijos atstovas, Roki5kio rajono savivaldybes administracijo.s atstovas'

g. Darbuolojus i Baseino taryb4 balsavimu renka dalbuotojq visuotinis susirinkimas.

9. Tarybai vadovauja pirmininkas. Pirminink4 renka ir at5aukia tarybos nariai balsavimu

pirmojo posedZio metu.
11. Baseino direktorius, gali buti Baseino tarybos nariu, tadiau negali b[ti Tarybos pirmininku'

t2. Tarybos nuostatai gali bflti keidiarri arba papildomi Tarybos nutaritnu paprasta balsq



dauguma. Inicijuoti Tarybos nuostatq pakeitimq gali:

12.1. tarybos narys (-iai);
12,2, Baseino administracl a;

12.3. savininkas.
13. Tarybos nari gali atiaukti ji iSrinkusi institucija. I at5aukto nario viet4 i5renkamas naujas

narys.
14. Tarybos dokumentus pagal dokumentacijos plan4 ir dokumentq valdymo taisykles tvarko

Tarybos sekretorius, i5rinktas i5 Tarybos nariq atviru balsavimu balsq dauguma.

15. Tarybos posedi Saukia pirmininkas savo iniciatyva arba Baseino tarybos nutarimu,
16. Tarybos posedi gali inicijuoti Baseino administracija arba Baseino direktorius.
17. I Tarybos posedZius gali blti kviediami kitq Baseino savivaldos institucijq atstovai,

administracija, tevai (globejai, r[pintojai) ir kiti asmenys.
18. Tarybos posedZiai Saukiami ne rediau kaip 1 kart4 per metus. Prireikus gali btti su5auktas

neeilinis Tarybos posedis.
19. Tarybos posedis yra teisetas, jei jame dalyvauja ll2 nariq. Nutarimai priimami paprasta

posedyj e dalyvauj andiq balsq dauguma.
20. Taryba uZ savo veikl4 atsiskaito kart4 per metus jos narius rinkusiems bendruomends

nariams.
21. Taryba turi patariamojo balso teisg sprendZiant istaigos veiklos klausimus.

22. Tarybos atsiskaitymo formas ir bldus nustato Taryba.

IV. TEISES IR PAREIGOS
23. Taryba vykdydama savo veik4 turi teisg:
23.1. teikti Baseino direktoriui pasiulymus del Baseino nuostatq pakeitimo, Baseino vidaus

strukttros tobulinimo, veiklos plano vykdymo;
23.2. gauti vis4 informacij4 apie Baseino veikl4 reikaling4 Tarybos funkcijoms vykdyti.
24. Tarybaprivalo:
24.1. dalyvauti Baseino administracijos sudaromose darbo grupdse.

V. REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS
25. Taryba paleidZiama:
25.1. jeigu to reikalauj a2l3 Baseino tarybos nariq
25.2. i tris posedZius i5 eiles nesusirenka l12 jos nariq;
25.3. Baseinas likviduojamas.

Parenge direktorius Vitalijus Jocys


